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 Diplomant si za téma své práce vybral téma internetového pirátství, což je vzhledem 
k nedostatku monografického typu literatury vztahujících se k tomuto okruhu otázek a překotnosti 
vývoje tohoto fenoménu bezesporu přínosné. I přes zmíněný nedostatek pramenů prokazuje 
diplomant jednoznačně svou schopnost třídit dostupné prameny a vyvozovat z nich logické závěry. 
 
 Práce je přehledně členěna, přičemž úvodní pasáže práce se poměrně podrobně zabývají jak 
definicí autorského práva obecně, tak i následně definováním ostatních pojmů používaných 
v předmětné práci.  
 
 V kapitole třetí se autor zabývá právními prostředky ochrany autorských práv, a to jak 
soukromoprávními, tak i občanskoprávními. Tato kapitola vykazuje určitou popisnost, která je však 
vyvážena komplexností zpracovávaného tématu. 
 
 Čtvrtá kapitola pak nalyžuje porušování autorských práv prostřednictvím P2P sítí. Právě 
v této kapitole autor prokazuje svou schopnost aplikovat zákonné normy na praktických případech, 
jakož i schopnost precizní právní argumentace. Nejinak je tomu i v následující pasáži práce, která 
popisuje jinou formu nelegálního šíření autorských děl v prostředí internetu – a sice tzv. datová 
úložiště. I zde dochází k masovému porušování autorských práv, přičemž právní odpovědnost 
provozovatelů takových úložišť je předmětem sporů právních odborníků i laické veřejnosti. 
 
 Samostatná kapitola je věnována průlomové legislativě francouzského původu HADOPI, 
která přenáší část odpovědnosti za vymáhání autorských práv na internetu na poskytovatele 
internetového připojení (Internet Service Provider). 
 
          Z formálního hlediska je práce prostá písařských, stylistická i jazyková úroveň je velmi dobrá. 
Práce obsahuje dobře fungující poznámkový aparát a je přehledně členěna.  
 
 Práce splňuje podmínky kladené na obdobný druh prací a v závislosti na ústní obhajobě ji 
předběžně hodnotím známkou velmi dobře. 
 
 
 
V Praze dne 15.6. 2012       JUDr. Petra Žikovská 


